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“พระเจ้าทรงรัก
โลกอย่างมากจึง
ประทาน พระบุตร
เพียงพระองค์
เดียวของพระองค์

วันพฤหัสบดีศกั ดิ์สิทธิ์ พิ ธ ีร ะลึก ถึงการล้า งเท้าอัค รสาวก ระหว่า งการเลี้ย งอาหารค า่

เพื่อทุกคนที่มี
ความเชื่อในพระ
บุตรจะไม่พินาศ”

ข้อคิด

เราเชื่อหรือไม่ว่า พระรักเรา และพระเยซูเจ้าทรงมาเพื่อช่วยเราให้รอดพ้น พระองค์มไิ ด้ทรง

วันสงกรานต์รดา้ ขอพรผู้สงู อายุ
นายแพทย์อษั ฎา ตียพันธ์ ทีป่ รึกษาสภาอภิบาลวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน เป็ นตัวแทนกล่าวขอพร
คุณพ่อเจ้าอาวาส พระสงฆ์ และ ผูส้ งู อายุ และนารดน้าขอพร ในโอกาสวันสงกรานต์ปี 2560

มาเพื่อตัดสินลงโทษเรา .......หากเราเชื่อเช่นนี้ เราก็จะสามารถเปิดหัวใจของเราถึงก้นบึง้ เมือ่ ยามที่
เราทาผิด หรือเมือ่ เราพลาดพลัง้ อ่อนแอ เราก็จะยังไม่หลบลีห้ ายไม่จากพระ แต่เรายังจะเปิดหัวใจขอ
โทษและขอกาลังจากพระองค์ หรือเมือ่ ยามทีเ่ ราเต็มด้วยพลังและสุขใจ เราก็จะไม่ทง้ิ พระองค์ไปหาใคร
อื่น แต่เราจะพูดคุยกับพระองค์และจับมือพระองค์ เดินข้างๆพระองค์ไป ด้วยความสุขใจ
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วันจันทร์ท่ี 24 เม.ย. 17 ระลึกถึง น.ฟีเดลิส แห่งซิกมาริงเก็น พระสงฆ์และมรณสักขี
วันอังคารที่ 25 เม.ย. 17 ฉลองนักบุญมาระโก ผูน้ ิพนธ์พระวรสาร
วันศุกร์ท่ี 28 เม.ย.17
ระลึกถึง น.เปโตร ชาแนล พระสงฆ์และมรณสักขี, น.หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต พระสงฆ์
วันเสาร์ท่ี 29 เม.ย.17
ระลึกถึง น.กาธารีนา แห่งซีเอนา พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
วันอาทิตย์ท่ี 23 เม.ย.17 สัปดาห์ท่ี 3 เทศกาลปสั กา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์

ปี ที่ 23 ฉบับที่ 1160 วันอาทิ ตย์ที่ 23 เมษายน 2560/2017

พระเมตตาของพระเจ้า
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คุณพ่อขวัญ ถิ่ นวัลย์ danielkhuan@hotmail.com

ปี ค.ศ. 1984 นิตยสารไทม์ได้ขน้ึ ปกเรือนจาแห่งหนึ่ง สถานทีซ่ ง่ึ ชายสองคนกาลังสนทนากันบน
เก้าอีอ้ ย่างใกล้ชดิ และเป็ นกันเอง เขาทัง้ สองพูดคุยกันเบาๆ เนื่องจากไม่ตอ้ งการให้คนอื่นได้รบั รูถ้ งึ สิง่ ทีก่ าลัง
สนทนา ชายคนหนึ่งคือ เมเหม็ด อาลี อักกา ชายหนุ่มทีล่ นกระสุ
ั่
นหมายสังหารพระสันตะปาปา ชายอีกคน
คือ พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ผูเ้ ป็ นเหยือ่ และเป้าหมายของการสังหาร
พระสันตะปาปาได้สมั ผัสมือทีล่ นกระสุ
ั่
นใส่ร่างของพระองค์ พระองค์ตอ้ งการให้ฉากนี้เป็นทีร่ บั รูไ้ ป
ทัวโลก
่
ทีเ่ ต็มไปด้วยการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์ ความแตกแยกรุนแรงและความเกลียดชังไม่ยอมให้อภัย นี่
คือภาพลักษณ์ของพระเมตตาทีม่ ชี วี ติ พระสันตะปาปากาลังสอนการให้อภัยและการคืนดีอย่างแน่วแน่ มนคง
ั่
การกระทาทีพ่ ระองค์แสดงต่ออาลี อักกามีค่ายิง่ กว่าคาพูดพันคา พระองค์ได้สวมกอดและยกโทษให้ผทู้ ่ี
พยายามจะสังหารพระองค์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )

ไม้เท้า ( Staff ) ไม้เท้าของนักแสวงบุญทีอ่ ยูโ่ ดด และอยูก่ บั วัตถุอน่ื เป็ นเครือ่ งหมาย
ของนักบุญหลายท่านทีม่ ชี อ่ื เสียงในเรือ่ งของการเดินทางและการแสวงบุญ ไม้เท้าของนักแสวง
บุญทีม่ มี ว้ นกระดาษกับเปลือกหอยเชลล์ มักใช้เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญเจมส์ผยู้ งิ่ ใหญ่
ไม้เท้าทีท่ ามาจากต้นปาล์มมักใช้เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญคริสโตเฟอร์ผทู้ รงพลัง
เพราะท่านถอนต้นปาล์มมาใช้เป็ นไม้เท้า ครัง้ หนึ่งหลังจากคริสโตแฟอร์แบกพระคริสต์ในร่าง
ของเด็กน้อยข้ามฟากแล้ว พระคริสต์ได้ตรัสขึน้ ว่า “จงเอาไม้เท้าปกั ลงไปในดิน แล้วมันจะผลิ
ดอกออกผล” ปาฏิหาริยน์ ้ีทาให้คริสโตเฟอร์หนั มานับถือศาสนาคริสต์
นอกจากนี้ยงั มีนกั บุญอีกหลายท่านทีม่ ไี ม้เท้าของนักแสวงบุญเป็ นเครือ่ งหมาย
รวมทัง้ นักบุญจอห์นแบทิสต์และนักบุญเจอโรม นักบุญฟิลปิ อัครสาวกถือไม้เท้ามีไม้กางเขน
ติดอยู่ นักบุญอูรซ์ ลู ามักถือไม้เท้าติดธง มีรปู ไม้กางเขนอยูบ่ นธง ส่วนไม้เท้ากับเปลือก
หอยแครงและย่ามบางครัง้ ใช้เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญรอช

ข้อคิดสะกิดใจ

ชีวิต
...จะท้อแท้อ่อนใจไปใยเล่า
หากแขนขายังดีมพี ลัง
...อันลิงช้างกลางป่าเอามาหัด
เราเป็นคนหัดไม่ได้ช่างน่ าอาย

ชีวติ เราชาติน้ยี งั มีหวัง
ชีวติ ยังไม่สน้ิ ดิน้ ต่อไป...
สารพัด หัดได้ ดังใจหมาย
ฝึกทาดีไม่ได้ควรอายลิง...

เมือ่ การสนทนาสิน้ สุดลง อาลี อักกาได้ยกพระหัตถ์ของพระสันตะปาปาแตะทีห่ น้าผากของเขาเป็น
เครือ่ งหมายของการแสดงความเคารพ พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ทรงสัมผัสมือของเขาเบาๆ เมือ่ พระ
สันตะปาปาเสด็จออกจากเรือนจา พระองค์ตรัสว่า “พ่อได้พดู กับเขาอย่างพี่น้อง ผูซ้ ึ่งพ่อได้ยกโทษและ
วางใจเขาอย่างสิ้ นเชิ ง”
นี่คอื แบบอย่างของพระเมตตาของพระเจ้า
เป็นพระเมตตาแบบเดียวกับที่
นักบุญโฟสตินาได้เป็นพยาน
พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้แต่งตัง้ บุญราศีโฟสตินาเป็ นนักบุญ เมือ่ วันที่ 30 เมษายน ค.ศ.
2000 และได้ประกาศให้วนั อาทิตย์ สัปดาห์ท่ี 2 เทศกาลปสั กา ซึง่ ตรงกับวันนี้เอง เป็ น “วันฉลองพระเมตตา”
ซึง่ นักบุญองค์ใหม่น้ไี ด้เป็ นพยานด้วยชีวติ ของเธอ เพื่อให้เราได้รกั ษาความเชื่อและความหวังในพระเจ้าพระ
บิดา ผูท้ รงพระเมตตาอย่างล้นเหลือและทรงช่วยเราให้รอดด้วยพระโลหิตของพระบุตรพระองค์ พระเยซูเจ้า
ได้มอบหลักปฏิบตั พิ น้ื ฐาน 3 ประการให้แก่นกั บุญโฟสตินา: 1) ภาวนาเพื่อวิญญาณทัง้ หลายจะได้วางใจใน
พระเมตตาทีไ่ ม่สามารถเข้าใจได้ของพระเจ้า; 2) บอกให้โลกได้รบั รูถ้ งึ พระเมตตาอันอุดมของพระเจ้า; 3) ให้
เริม่ ก่อตัง้ กลุ่มพระเมตตาในพระศาสนจักร
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ั ันธ์
ประชาสมพ
1.

เชิญพีน้องร่วมฉลองวัด น.ยอแซฟ กรรมกร ท่าใหม่ วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน ฉลองวัด น.ฟิ ลิปและ
ยากอบ หัวไผ่ วันเสาร์ ที่ 6 พ.ค. ฉลองวัดแม่พระที่พงึ่ แห่งปวงชน ดงแหลมโขด วันเสาร์ ที่ 20 พ.ค.
และ ฉลองวัดพระจิตเจ้ า บ้ านทัพ วันเสาร์ ที่ 27 พ.ค. 2017

อาทิตย์ชวนคิด

วันฉลองพระเมตตา
“วันฉลองพระเมตตา” มีความสาคัญเป็นอันดับแรกในบรรดา กิจศรัทธาต่อพระเมตตา
ทัง้ หมดทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องผ่าน ซิสเตอร์โฟสตินา โควัลสกา
“ลูกรัก จงบอกชาวโลกเกีย่ วกับความเมตตาอันน่ าพิศวงของ เรา เราปรารถนาให้วนั ฉลองพระ
เมตตาเป็นดังทีห่ ลบภัยและที่ กาบังสาหรับวิญญาณทัง้ มวล โดยเฉพาะสาหรับบรรดาคน บาปทีน่ ่า
สงสาร ในวันนัน้ แหละ เราระบายมหาสมุทรแห่ง พระหรรษทานทัง้ สิน้ ออกมาเหนือวิญญาณทีเ่ ข้าถึงต้น
เพราะท่
มมาใช้
เป็ นไม้เท้บาศีล มหาสนิ
ครัง้ หนึ่งทหลัจะได้
งจากคริ
สโตแฟอร์
แบกพระคริสต์ในร่าง
ธาร ความเมตตาของเรา
... วิาญนถอนต้
ญาณทีนจ่ ปาล์
ะไปแก้
บาปและรั
รบั การอภั
ยบาปและยก
ั
จงเอาไม้เท้าปกลงไปในดิน แล้วมันจะผลิ
โทษบาปทัง้ หมด ... อย่าให้วญ
ิ ญาณใดหวาดกลัวทีจ่ ะเข้ามาใกล้เราเลย ไม่ว่าบาป ของเขาจะหนักหนา
สักเพียงไร ... ความเมตตาของเรานัน้ มากล้นจนจิตมนุ ษย์และทูตสวรรค์ไม่อาจหยังถึ
่ งได้ตลอดมา ทุก
รวมทัง้ นักบุญจอห์นแบทิจ่ สะให้
ต์และนั
ญเจอโรมางเป็ นนัทางการในวั
กบุญฟิลปิ อัคนรสาวกถื
เท้ามีงไม้กางเขน
กาลสมัย ... เป็ นความปรารถนาของเราเองที
มพี ธกิ บุี ฉลองอย่
อาทิตย์อแไม้รกหลั
ปู ไม้กง่ างเขนอยู
บ่ นธง ส่วนไม้เท้ากับเปลือก
วันสมโภชปสั กา มนุ ษยชาติจะไม่มคี วามสงบสุข จนกว่าเขาจะหัมีนรมาพึ
ต้นธาร ความเมตตาของ
เรา” (บันทึก 699)
พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้จดั ฉลองวันอาทิตย์พระเมตตาในวัน อาทิตย์แรกหลังปสั กา ซึง่ เรียก
อย่างเป็ นทางการว่า “อาทิตย์ท่ี สองเทศกาลปสั กา” หลังสภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ทีส่ อง ได้ม ี การ
เปลีย่ นชื่อวันตามพิธกี รรมเป็น “อาทิ ตย์ที่สองเทศกาลปัสกา หรือ วันอาทิ ตย์ฉลองพระเมตตา”
วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน
เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3874-5216
วันอาทิ ตย์ พิ ธีบชู าขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร์ต้นเดือน วันเสาร์ นพวารแม่พระนิ จจานุเคราะห์ และพิ ธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น.
ทุกวันที่ 11 ของเดือน เวลาทุม
่ ครึง่

ขอเชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระทีว่ ด
ั บางแสน
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วันอาทิตย์สปั ดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกาปี A
(ฉลองพระเมตตา)
สวัสดีพน่ี ้องลูกๆ พระแม่เมืองลูรด์ ชุมชนวัดบางแสนทีร่ กั ทุกคน
ก่อนอื่นหมดพ่อต้องขอใช้เนื้อทีต่ รงนี้ ขอบใจพีน่ ้องทุกๆคน ทีไ่ ด้มสี ่วนร่วมจัดหาสิง่ ต่างๆที่
ใช้ในพิธกี รรมตัง้ แต่วนั อาทิตย์ใบลานเป็ นต้นมา เช่น ใบลาน,น้า,ไข่,เทียน,ดอกไม้ ฯลฯ
อาทิตย์ทแ่ี ล้วแม้ช่วงเวลาสงกรานต์ตรงกับอาทิตย์ศกั ดิ ์สิทธิ ์พอดี แต่กย็ งั มีพน่ี ้องจานวนไม่
น้อย มุน่ มันฟ
่ นั ฝา่ วงล้อมการสาดน้ า เล่นสงกรานต์ ซึง่ รถจานวนมากต่างก็มากระจุกกันทีถ่ นนหน้า
วัดของเรา หลายๆคนลงทุนนาเสือ้ ผ้ามาเปลีย่ นก่อนเข้าวัดด้วย แม้ดผู คู้ นจะบางตาไปหน่อย แต่วนั
พฤหัสฯ ศุกร์และเสาร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ ก็มจี านวน 60 คนขึน้ ไป
วันอาทิตย์น้ฉี ลองพระเมตตา เป็ นวันฉลองทีน่ กั บุญพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้
กาหนดขึน้ ซึง่ เราได้ฉลองกันมาหลายปีแล้ว มาในสมัยพระสันตะปาปาฟรังซิส พระองค์ทรงเน้นเรือ่ ง
พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ มตตาตลอดเวลา พระองค์ทรงนิพนธ์สมณสาส์น สมณลิขติ และทรงกาหนดปี
ศักดิ ์สิทธิ ์แห่งพระเมตตาขึน้ พระองค์ได้ทรงสรุปว่า ชื่อของพระเจ้า คือ พระเมตตา กล่าวกันสัน้ ๆก็
คือ พระเจ้าทรงรักและเมตตาจนกระทัง้ ได้รบั ขนานนามว่า พระเมตตา หากเราสานึกว่าชีวติ ของเรา
ได้รบั พระเมตตาอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ ทีร่ ตู้ วั และไม่รตู้ วั เราก็ตอ้ งขอบคุณพระองค์ และต้อง “ปฏิบตั ิ
ภารกิจแห่งเมตตาธรรม” เป็นการตอบสนองเพราะ “พระเจ้าผูท้ รงเมตตากรุณา” (สดด 86 : 15) ทรง
ซื่อสัตย์ต่อคาสัญญามาโดยตลอด ทรงใช้พระมหากรุณาไม่มที ส่ี น้ิ สุดต่อชาวโลกทีไ่ ม่สมควรจะได้รบั
เสมอมา
วันนี้เรามี คพ. เอนก นามวงษ์ รองจิตตาภิบาลคณะพระเมตตาประเทศไทย มาร่วมฉลอง
พระเมตตากับเราด้วย ท่านจะได้แบ่งปนั ความคิดและประสบการณ์พระเมตตาของพระเจ้า ทาให้เรา
เข้าใจและซาบซึง่ มากขึน้
“สุขสันต์วนั ฉลองพระเมตตาของพระเจ้า” แก่ทุกคน
ด้วยความปรารถนาดี
จาก คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล

วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
1)
2)
3)

ถ้าอายุ ท่าน เกิน 60

อ้อมกอดแห่งร ัก

หาก ท่าน 60 อัพ ก็ควรรู ้ว่า ในโลกแห่งความรัก ไม่มใี ครผิดต่อใคร มีเพียงใครบางคน ไม่รู ้จักรัก
ถนอมใคร
หาก ท่าน 60 อัพ ก็ควรรู ้ว่า เมือ
่ ประสบความสาเร็จ ในหน ้าทีก
่ ารงาน ก็ต ้องรักษาร่างกายของท่าน
เมือ
่ ไม่ประสบผล ในหน ้าทีก
่ ารงาน ยิง่ ต ้องให ้ตัวเอง มีสข
ุ ภาพดี

พลังสูงสุดทีส่ ามารถสร ้างให ้โลกใบเล็กๆ ใบนีส้ ามารถดารงอยูไ่ ด ้คืออะไร คาตอบคงมี
หลากหลาย คนหนึง่ อาจตอบว่าความรู ้ แต่บางคนอาจบอกว่าความดี และอีกคนหนึง่ อาจตอบว่าความ
สามัคคี คาตอบดังกล่าวล ้วนแต่เป็ นคาตอบทีด
่ แ
ี ละต ้องยอมรับว่ามันเป็ นองค์ประกอบทีส
่ าคัญสาหรับ
มนุษย์ แต่พลังสูงสุดเหนือพลังทัง้ ปวงคือ พลังแห่งรัก โลกเราถูกห่อหุ ้มไว ้ด ้วยความรักและทุกสิง่ ทุก
อย่างผูกพันด ้วยความรัก

หาก ท่าน 60 อัพ ก็ควรรู ้ว่า หากมีใคร รู ้จัก เข ้าใจคุณ ก็เป็ น
วาสนายิง่ แต่ถ ้า ไม่มใี คร รู ้จัก เข ้าใจ คุณ ก็จงรู ้จัก และ เข ้าใจ
ตัวเองเถอะ

4)

่ ชมซึง่ กัน และ
หาก ท่าน 60 อัพ ก็ควรรู ้ว่า เพือ
่ นทีด
่ ี ต ้องชืน
กัน มิใช่ เห็นแก่ผลประโยชน์เท่านัน
้

5)

หากท่าน 60 อัพ ก็ควรรู ้ว่ากินข ้าวต ้องกินทีละคา งานต ้องทาที
ละอย่าง ไม่มอ
ี ะไรทีจ่ ะทาปุ๊ป สาเร็จปั๊ ป ทุกสิง่ ล ้วนมีขน
ั ้ ตอน
อย่าเอาแต่เร่งรีบควรอยู่ อย่างสบายๆ

6)

หากท่าน 60 อัพ ก็ควรรู ้ว่า เพียงแค่ สบายๆยังไม่พอ ในเวลา
ทีค
่ วร ก็น่าจะ เสริมแต่งตัวเองบ ้างทาให ้ วันธรรมดาๆ สดใส
ขึน
้ มา

7)

หากท่าน 60 อัพ ก็ควรรู ้ว่า ทุกสิง่ ทุกอย่าง ล ้วนมีสองด ้าน ไม่
มี ผิด หรือ ถูก สิง่ ทีท
่ า่ น คิดว่า ผิด แต่ผู ้อืน
่ อาจเห็นว่า ถูก และ สิง่ ทีท
่ า่ น ขวนขวายต่อสู ้ เพือ
่ ได ้มา
อาจจะเป็ นสิง่ ที่ คนอืน
่ กาลังพยายามสลัดทิง้ ไป

8)

หากท่าน 60 อัพ ก็ควรรู ้ว่า คุณภาพชีวต
ิ จะดีหรือ เลว อยูท
่ ใี่ จของท่าน ตัดสินเองท่ามกลางอาหาร
อันโอชะ เครือ
่ งดืม
่ เลิศรส อาจแฝงด ้วย การเสแสร ้ง หลอกลวง มิสู ้ มีเพือ
่ นรู ้ใจ 3 - 4 คน นั่งดืม
่ ชา
พูดคุยเรือ
่ งสัพเพเหระ

9)

หากท่าน 60 อัพ ก็ควรรู ้ว่า ความเหินห่างของ พี่ น ้อง ในสายเลือด เป็ นความเจ็บปวดใจยิง่ เฉย
หน่อย อภัยกันนิด อดทนบ ้างจะทาให ้จิตใจเรา กว ้างขึน
้ สงบลง อบอุน
่ ขึน
้

10)

หาก ท่าน 60 อัพ ก็ควรรู ้ว่า การปฏิบต
ั ิ ต่อบุพการี อย่าทา อย่างที่ คนโง่ ทากัน คือ เลีย
้ งดู อย่าง
้ ชีวต
เสียไม่ได ้ แต่พอสิน
ิ กลับทาพิธเี ซ่นไหว ้ใหญ่โต คนรุน
่ บุพการี ของเรานัน
้ พวกเขา ผจญความ
ทุกข์ยาก มามากมาย กระทาดีตอ
่ พวกเขา ก็คอ
ื การกระทาดี ต่อมโนสานึกของเราเอง แท ้จริงพวก
เขาไม่ต ้องการ ความฟุ้ งเฟ้ ออะไร โทรศัพท์ทักทาย สักหน่อย หรือ ถามถึง เรือ
่ งราวในอดีต สักเรือ
่ ง
และ อดทนฟั ง เล่าจนจบ พวกเขา ก็พอใจแล ้ว

11)
12)

ั และ การอบรม
หาก ท่าน 60 อัพ ก็ควรรู ้ว่า ตาแหน่งและเกียรติยศ เป็ นเพียงแก ้วใบหนึง่ แต่อป
ุ นิสย
มา จึงจะเป็ นสิง่ ทีอ
่ ยูใ่ นแก ้วนัน
้ ในแก ้วผลึก ใช่วา่ จะมีแต่เหล ้าองุน
่ เลิศรส อาจจะเป็ นเพียงน้ าสกปรก
้ ย
แก ้วหนึง่ เท่านัน
้ เอง ในจอกดินเผา ก็มใิ ช่วา่ จะเป็ นเพียงน้ าเปล่า อาจจะเป็ น เมรัยชันเยี
่ ม
หาก ท่าน 60 อัพ ชีวต
ิ ของท่าน ควรจะสงบเรียบสบายๆ มีความสุข
ข ้อความนี้ ขอมอบ แด่เพือ
่ น 60อัพ ของข ้าพเจ ้า ดูแลสุขภาพ ของตัวเองให ้ดี ทุกสิง่ ในโลกนี้ ล ้วน
มิใช่ของ ของท่าน มีเพียงร่างกายนี้ เท่านัน
้ เป็ นของท่าน

สังคมมนุษย์ไม่วา่ เขาจะรู ้ตัวหรือไม่กต
็ าม เขา
กาลังอยูภ
่ ายในอ ้อมกอดแห่งความรัก ประการแรกเรา
อยูภ
่ ายในอ ้อมกอดของแผ่นดิน แผ่นฟ้ า และแผ่นน้ า
พูดสัน้ ๆ ก็คอ
ื ธรรมชาติล ้อมรอบตัวเรา ธรรมชาติให ้
แดดออก ให ้ฝนตก ให ้พืชงอก ให ้ดอกไม ้ รวมทัง้
สิง่ มีชวี ต
ิ อืน
่ ๆ เราดารงชีวต
ิ จากทรัพย์ในดินสินในน้ า
แสงแดด และสายลม น่าเสียดายทีธ่ รรมชาติทใี่ ห ้แต่สงิ่
ดีๆ เรากลับทาลายธรรมชาติ แทนทีจ่ ะช่วยกันดูแลทะนุ
ถนอมให ้สมกับความรักทีเ่ ราได ้รับมา

นอกจากความรักจากธรรมชาติ มนุษย์เราเกิด
และเติบใหญ่จากอ ้อมกอดของบิดามารดา ถ ้าไม่ใช่เพราะความรักของท่านเราจะไม่ได ้เกิดและเติบใหญ่
มีการศึกษา และเป็ นผู ้เป็ นคนจนถึงบัดนี้ แต่ถงึ กระนัน
้ ก็ยงั มีคนไม่น ้อยทีจ่ าไม่ได ้ถึงไออุน
่ จากอ ้อมกอด
ของแม่และพ่อในอดีตทีผ
่ า่ นมา
สังคมมนุษย์ทย
ี่ น
ื หยัดอยูไ่ ด ้ตราบทุกวันนี้ คงไม่ใช่ด ้วยด ้วยพลังอย่างอืน
่ นอกจากความรักที่
ให ้แก่กน
ั และกัน แต่ขณะนีค
้ วามรักดังกล่าวเปรียบเสมือนเชือกทีก
่ าลังผุ เกลีย
่ วกาลังคลาย และสายใย
กาลังขาด ทาให ้ความเป็ นอันเดียวกันแม ้ไม่เหมือนกันกาลังแตกออกเป็ นส่วนๆ ความรักทีเ่ คยพันผูก
เป็ นหนึง่ เดียว เดีย
๋ วนีก
้ ลายเป็ นกลุม
่ ก ้อน แยกวัฒนธรรม แยกค่านิยม แยกสี เมือ
่ ใดก็ตามทีส
่ ายใยแห่ง
ความรักผุขาดความแตกแยก การแข่งแก่งแย่ง ความเป็ นศัตรูตอ
่ สู ้กันก็จะเกิดขึน
้ เปรียบได ้กับความมืด
มีอท
ิ ธิพลมากขึน
้ มันจะกลืนความสว่างหมดในทีส
่ ด
ุ เช่นกันถ ้าความรักลดลงความเกลียดชังก็จะเข ้ามา
แทนที่ ยากทีจ่ ะวาดภาพว่าสังคมเราจะอยูร่ ว่ มกันอย่างไร ถ ้าความเกลียดชังเพิม
่ ทวีและกลืนความรักไป
เรือ
่ ยๆ
ให ้เรามาช่วยกันคืนความสุข ความสงบให ้กับสังคมด ้วยการช่วยกันมอบความรักแก่กน
ั และกัน
ขอให ้เรารีบช่วยกันทาก่อนทีท
่ ก
ุ สิง่ จะสายเกินแก ้และเวลานัน
้ ความเกลียดทีเ่ ราสร ้างขึน
้ จะกลับมาทา
ร ้ายเราเอง
คริสเตียนทุกคนทราบดีวา่ แหล่งแห่งความรักหาได ้ทีไ่ หน พระคาของพระเจ ้ากล่าวว่า พระเจ ้า
เป็ นความรัก พระองค์ผู ้สร ้างจักรวาล สร ้างมนุษย์ด ้วยความรัก ความรักของพระองค์เหมือนน้ าพุทไี่ หล
ไม่เคยหยุด ยิง่ มีผู ้รับความรักจากพระองค์ ความรักกลับยิง่ หลั่งไหลมากขึน
้ เราก็เช่นกันยิง่ แบ่งปั น
ความรัก ความรักก็จะยิง่ เพิม
่ พูนในชีวต
ิ
้ ก่คนอืน
ขอให้ผท
ู้ อ
ี่ บอุน
่ ในอ้อมกอดแห่งความร ักของพระเจ้า จงมอบอ้อมกอดนีแ
่ ด้วย

